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15.10.2020 A8-0200/847

Amendamentul 847
Sira Rego, Manu Pineda
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, demografică, de mediu 
și climatică a zonelor agricole, forestiere și 
rurale și să contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/848

Amendamentul 848
Chris MacManus
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), precum și pentru a garanta că 
Uniunea face față în mod corespunzător 
celor mai recente provocări cu care se 
confruntă, este oportun să se prevadă o 
serie de obiective generale care să reflecte 
orientările prezentate în comunicarea 
privind „Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii”. De asemenea, la nivelul 
Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective 
specifice care să fie urmărite de statele 
membre prin intermediul planurilor lor 
strategice PAC. Aceste obiective specifice 
ar trebui nu doar să stabilească un echilibru 
între dimensiunile dezvoltării durabile, 
potrivit evaluării impactului, ci și să 
transpună obiectivele generale ale PAC în 
priorități mai concrete și să țină seama de 
legislația relevantă a Uniunii, în special în 
ceea ce privește clima, energia și mediul.

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), precum și pentru a garanta că 
Uniunea face față în mod corespunzător 
celor mai recente provocări cu care se 
confruntă, este oportun să se prevadă o 
serie de obiective generale care să reflecte 
orientările prezentate în comunicarea 
privind „Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii”. De asemenea, la nivelul 
Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective 
specifice care să fie urmărite de statele 
membre prin intermediul planurilor lor 
strategice PAC. Aceste obiective specifice 
ar trebui nu doar să stabilească un echilibru 
între dimensiunile dezvoltării durabile, 
potrivit evaluării impactului, ci și să 
transpună obiectivele generale ale PAC în 
priorități mai concrete și să țină seama de 
legislația relevantă a Uniunii, în special în 
ceea ce privește clima, energia, politica 
socială și mediul.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/849

Amendamentul 849
Chris MacManus
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Sectorul agricol din Europa este la 
ananghie din mai multe cauze: un volum 
mare de ore de muncă combinat cu 
venituri medii mici; un procent ridicat de 
muncă nedeclarată și condiții de muncă 
precare, în special pentru lucrătorii 
migranți și sezonieri atât din UE, cât și 
din țări terțe; condiții de locuit deplorabile 
și o incidență extrem de ridicată a 
accidentelor și a bolilor. Luate împreună, 
ele ilustrează o imagine sumbră, a unor 
mase largi de lucrători care cad victimă 
exploatării. Această situație încurajează 
dumpingul social, care înrăutățește și mai 
tare condițiile, afectându-i pe fermieri. 
PAC este un instrument important care 
poate contribui la ridicarea standardelor 
de muncă în acest sector.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/850

Amendamentul 850
Chris MacManus
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În vreme ce, potrivit modelului de 
performanță al PAC, Uniunea ar trebui să 
stabilească obiectivele Uniunii și să 
definească tipurile de intervenții, precum și 
cerințele de bază aplicabile statelor 
membre, acestea din urmă ar trebui să 
dețină competența de a transpune acel 
cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin 
aplicabile beneficiarilor. În acest context, 
statele membre ar trebui să acționeze în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale și cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii și să se asigure că, într-
adevăr, cadrul juridic pentru acordarea 
sprijinului din partea Uniunii către 
beneficiari se bazează pe planurile 
strategice PAC ale statelor membre și este 
în conformitate cu principiile și cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și în 
[Regulamentul orizontal].

(13) În vreme ce, potrivit modelului de 
performanță al PAC, Uniunea ar trebui să 
stabilească obiectivele Uniunii și să 
definească tipurile de intervenții, precum și 
cerințele de bază aplicabile statelor 
membre, acestea din urmă ar trebui să 
dețină competența de a transpune acel 
cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin 
aplicabile beneficiarilor. În acest context, 
statele membre ar trebui să acționeze în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale, Pilonul european al 
drepturilor omului și principiile generale 
ale dreptului Uniunii și să se asigure că, 
într-adevăr, cadrul juridic pentru acordarea 
sprijinului din partea Uniunii către 
beneficiari se bazează pe planurile 
strategice PAC ale statelor membre și este 
în conformitate cu principiile și cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și în 
[Regulamentul orizontal].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/851

Amendamentul 851
Sira Rego, Manu Pineda
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 16 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deoarece multe zone din Uniune suferă din 
cauza unor probleme structurale cum ar fi 
lipsa oportunităților de angajare atractive, 
lipsa de personal calificat și investițiile 
insuficiente în conectivitate, infrastructuri 
și servicii esențiale, precum și din cauza 
exodului tinerilor, este fundamentală 
consolidarea structurii socioeconomice a 
zonelor respective, în conformitate cu 
Declarația de la Cork 2.0, în special prin 
crearea de locuri de muncă și reînnoirea 
generațională, prin aducerea în zonele 
rurale a locurilor de muncă și a creșterii 
economice dorite de Comisie, prin 
promovarea incluziunii sociale, a 
reînnoirii generaționale și a dezvoltării de 
„sate inteligente” în mediul rural al întregii 
Europe. Astfel cum se indică în 
Comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri 
valorice rurale, cum ar fi energia din surse 
regenerabile, bioeconomia emergentă, 
economia circulară și ecoturismul, pot oferi 
zonelor rurale un bun potențial pentru 
creștere și locuri de muncă. În acest 
context, instrumentele financiare și 
utilizarea garanției InvestEU pot avea un 
rol crucial în asigurarea accesului la 
finanțare și în stimularea capacității de 
creștere a fermelor și întreprinderilor. 
Există potențial pentru ocuparea forței de 
muncă în zonele rurale pentru resortisanții 

Deoarece multe zone din Uniune suferă din 
cauza unor probleme structurale cum ar fi 
lipsa oportunităților de angajare atractive, 
lipsa de personal calificat și investițiile 
insuficiente în conectivitate, infrastructuri 
și servicii esențiale, precum și din cauza 
exodului tinerilor, este fundamentală 
consolidarea structurii socioeconomice a 
zonelor respective, în conformitate cu 
Declarația de la Cork 2.0, în special prin 
crearea de locuri de muncă și reînnoirea 
generațională, prin aducerea în zonele 
rurale a locurilor de muncă și a creșterii 
economice dorite de Comisie, prin 
promovarea incluziunii sociale, înființarea 
și menținerea de servicii publice și private, 
reînnoirea generațională și dezvoltarea de 
„sate inteligente” în mediul rural al întregii 
Europe. Astfel cum se indică în 
Comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri 
valorice rurale, cum ar fi energia din surse 
regenerabile, bioeconomia emergentă, 
economia circulară și ecoturismul, pot oferi 
zonelor rurale un bun potențial pentru 
creștere și locuri de muncă. În acest 
context, instrumentele financiare și 
utilizarea garanției InvestEU pot avea un 
rol crucial în asigurarea accesului la 
finanțare și în stimularea capacității de 
creștere a fermelor și întreprinderilor. 
Există potențial pentru ocuparea forței de 
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țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea 
ce ar promova integrarea lor socială și 
economică, în special în cadrul strategiilor 
de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

muncă în zonele rurale pentru resortisanții 
țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea 
ce ar promova integrarea lor socială și 
economică, în special în cadrul strategiilor 
de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/852

Amendamentul 852
Chris MacManus
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a reflecta atât obiectivul 
PAC prevăzut la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), cât și noile obiective urmărite de 
prezentul regulament, PAC ar trebui să 
contribuie la asigurarea unui nivel de trai 
decent pentru întreaga comunitate 
agricolă, inclusiv pentru lucrători și micii 
fermieri. PAC ar trebui să sprijine 
progresul și coeziunea economico-socială, 
să ajute la promovarea egalității de gen și 
la convergența socială.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/853

Amendamentul 853
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Agricultura poate fi un factor 
important de creștere economică și 
reducere a sărăciei. Însă în multe țări 
acest sector este subperformant, deoarece 
femeile, care contribuie mult la economia 
rurală, întâmpină constrângeri. Statele 
membre ar trebui să ia măsuri eficiente 
pentru a sprijini rolul esențial al femeilor 
în dezvoltarea și conservarea zonelor 
rurale.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/854

Amendamentul 854
Martin Schirdewan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară, care ar 
trebui înțeleasă ca însemnând acces 
permanent la alimente suficiente, sigure și 
hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat 
de agricultura Uniunii noilor exigențe 
societale referitoare la hrană și la sănătate, 
inclusiv la producția agricolă sustenabilă, 
la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile 
alimentare și la bunăstarea animalelor. 
PAC ar trebui să promoveze în continuare 
producția cu caracteristici specifice și 
valoroase, ajutând în același timp fermierii 
să-și ajusteze proactiv producția în funcție 
de semnalele de pe piață și de exigențele 
consumatorilor.

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară, care ar 
trebui înțeleasă ca însemnând acces 
permanent la alimente suficiente, sigure și 
hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat 
de agricultura Uniunii noilor exigențe 
societale referitoare la hrană și la sănătate, 
inclusiv la producția agricolă sustenabilă, 
la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile 
alimentare și la bunăstarea animalelor. 
PAC ar trebui să promoveze în continuare 
producția cu caracteristici specifice și 
valoroase, ajutând în același timp fermierii 
să își ajusteze proactiv producția în funcție 
de semnalele de pe piață și de cerințele 
consumatorilor, pentru a răspunde acestor 
cerințe și a asigura aprovizionarea cu 
alimente sigure și accesibile în viitor. 
Noua reformă ar trebui să se ocupe de 
fenomenul concentrării sau acaparării 
terenurilor, întrucât pământul este o 
resursă tot mai rară, care nu poate fi 
reînnoită și care constituie temelia 
dreptului oamenilor la hrană sănătoasă și 
îndestulătoare și baza multor servicii 
ecosistemice vitale pentru supraviețuire și 
care de aceea nu ar trebui tratat ca o 
marfă oarecare. Pământul este amenințat, 
pe de o parte, de pierderea de terenuri 
agricole cauzată de impermeabilizarea 
solului, dezvoltarea urbană, turism, 
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proiecte de infrastructură și expansiunea 
deșertificării datorată schimbărilor 
climatice și, pe de altă parte, de 
concentrarea terenurilor în mâinile unor 
mari exploatații agricole și ale unor 
investitori care nu au nimic comun cu 
agricultura. Este de datoria autorităților 
să controleze și să limiteze pierderea de 
terenuri agricole prin asemenea activități, 
promovând fermele mici și medii, 
proprietatea directă sau arendarea bine 
reglementată și accesul la terenuri 
comune, acestea fiind cea mai bună 
modalitate de a garanta o relație 
responsabilă cu pământul și gestionarea 
durabilă a terenurilor și de a promova 
atașamentul față de pământ și sentimentul 
apartenenței, dat fiind că astfel de forme 
de ocupare a terenurilor îi încurajează pe 
oameni să rămână în zonele rurale și le 
permit să lucreze acolo, ceea ce are un 
impact pozitiv asupra infrastructurii 
socioeconomice a zonelor rurale, asupra 
securității alimentare, suveranității 
alimentare și conservării stilului de viață 
rural.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/855

Amendamentul 855
Chris MacManus
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să țină seama într-o mai mare 
măsură de provocările legate de mediu și 
climă și de noua componentă de mediu a 
arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul 
superior de ambiție în ceea ce privește 
mediul și clima anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” și în cadrul 
financiar multianual (CMF). 
Condiționalitatea are menirea de a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi 
sustenabile, printr-o sensibilizare mai 
puternică a beneficiarilor în legătură cu 
necesitatea respectării standardelor de 
bază. De asemenea, condiționalitatea 
vizează să ofere o contribuție pentru ca 
PAC să devină mai compatibilă cu 
așteptările societății, prin îmbunătățirea 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
condițiile de muncă aplicabile care rezultă 
din contractele colective de muncă și 
legislația muncii din sector, sănătatea 
animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să țină seama într-o mai mare 
măsură de provocările legate de mediu și 
climă și de noua componentă de mediu a 
arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul 
superior de ambiție în ceea ce privește 
mediul și clima anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” și în cadrul 
financiar multianual (CMF). În plus, este 
deosebit de important ca statele membre 
să ia măsurile care se impun pentru ca 
accesul angajatorilor la plățile directe să 
fie condiționat de respectarea drepturilor 
individuale și colective de muncă ale 
lucrătorilor, precum și de respectarea 
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coerenței dintre politica agricolă comună 
și obiectivele privind mediul, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a componentei de mediu a 
arhitecturii PAC, ca element al nivelului 
de bază pe care se sprijină angajamente 
mai ambițioase în materie de mediu și 
climă, și ar trebui aplicată în mod 
exhaustiv în întreaga Uniune. În ceea ce 
privește fermierii care nu îndeplinesc 
cerințele respective, statele membre ar 
trebui să se asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].

condițiilor de muncă și de angajare 
aplicabile și/sau a obligațiilor 
angajatorului care decurg din contractele 
colective relevante, precum și din dreptul 
social și dreptul muncii la nivel național 
și la nivelul Uniunii. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să aibă grijă ca 
accesul angajatorilor la plățile directe să 
fie condiționat de conformitatea în fond 
cu convențiile fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM). Condiționalitatea are menirea de a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi 
sustenabile, printr-o mai mare 
conștientizare din partea beneficiarilor a 
necesității de a respecta aceste standarde 
de bază. De asemenea, condiționalitatea 
vizează să facă PAC să devină mai 
compatibilă cu așteptările societății, printr-
o mai bună corelare cu normele naționale 
ale muncii și acquis-ul social al UE, și cu 
obiectivele privind mediul, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și calitatea vieții animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a componentei de mediu și 
sociale a arhitecturii PAC, ca un nivel 
minim pornind de la care să se adopte 
angajamente mai ambițioase sociale și  în 
materie de mediu și climă, și ar trebui 
aplicată pe scară largă în întreaga Uniune. 
În ceea ce privește fermierii care nu 
îndeplinesc cerințele respective, statele 
membre ar trebui să se asigure că se aplică 
sancțiuni proporționate, eficace și disuasive 
în conformitate cu [Regulamentul HZR].
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Amendamentul 856
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Sprijinul pentru angajamentele în 
materie de gestionare poate include prime 
destinate agriculturii ecologice pentru 
conversia la terenuri ecologice și 
menținerea acestora, plăți pentru alte 
tipuri de intervenții de sprijin pentru 
sistemele de producție care respectă 
mediul, cum ar fi agroecologia, agricultura 
de conservare și producția integrată, 
servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor, prime pentru păduri 
și pentru crearea de sisteme agrosilvice, 
bunăstarea animalelor, conservarea, 
utilizarea sustenabilă și dezvoltarea 
resurselor genetice. În funcție de propriile 
nevoi, statele membre pot elabora alte 
scheme în cadrul acestui tip de intervenții. 
Acest tip de plăți ar trebui să se acorde 
doar pentru costurile suplimentare și 
pierderile de venit rezultate din 
angajamentele care depășesc nivelul de 
bază al standardelor și cerințelor obligatorii 
prevăzute în dreptul Uniunii și în cel 
național, precum și condiționalitatea, astfel 
cum este prevăzută în planul strategic 
PAC. Angajamentele legate de acest tip de 
intervenții pot fi asumate pentru o perioadă 
anuală sau multianuală prestabilită și pot 
depăși șapte ani în cazuri în care acest 
lucru este justificat corespunzător.

(38) Sprijinul pentru angajamentele în 
materie de gestionare include prime 
destinate agriculturii ecologice pentru 
conversia la terenuri ecologice și poate fi 
acordat și pentru practicarea în 
continuare a agriculturii ecologice pe 
terenurile respective; plăți pentru alte 
tipuri de intervenții de sprijin pentru 
sistemele de producție care respectă 
mediul, cum ar fi agroecologia, agricultura 
de conservare și producția integrată, 
servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor, prime pentru păduri 
și pentru crearea de sisteme agrosilvice, 
bunăstarea animalelor, conservarea, 
utilizarea sustenabilă și dezvoltarea 
resurselor genetice. În funcție de propriile 
nevoi, statele membre pot elabora alte 
scheme în cadrul acestui tip de intervenții. 
Acest tip de plăți ar trebui să se acorde 
pentru costurile suplimentare, stimulentele 
financiare și pierderile de venit rezultate 
din angajamentele care depășesc nivelul de 
bază al standardelor și cerințelor obligatorii 
prevăzute în dreptul Uniunii și în cel 
național, precum și condiționalitatea, astfel 
cum este prevăzută în planul strategic 
PAC. Angajamentele legate de acest tip de 
intervenții pot fi asumate pentru o perioadă 
anuală sau multianuală prestabilită și pot 
depăși șapte ani în cazuri în care acest 
lucru este justificat corespunzător.
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